
Studentski zbor 
Edward Bernays University Collega 

Zagreb, 25. veljače 2020. 

Na temelju podstavka e) stavka 2. članka 12. o radnim tijelima Statuta Studentskog zbora 

Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, predsjednik Studentskog zbora 

us suglasnost članova Studentskog zbora Bernaysa na 2. redovitoj sjednici, 21. siječnja 2020., 

donosi 

ODLUKU 
o osnivanju Bernays Debatnog kluba Studentskog zbora Edward Bernays Visoke škole za 

komunikacijski menadžment. 

I. 

(1) Bernays Debatni klub radno je tijelo pri Studentskom zboru Edward Bernays Visoke škole 

koje okuplja i u čijem radu sudjeluju studenti Bernaysa s interesom za dodatnim razvojem 

komunikacijskih vještina, neovisno o smjeru studija.  

(2) Puni naziv na hrvatskom jeziku: Bernays Debatni klub Studentskog zbora Edward 

Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment 

(3) Skraćeni naziv na hrvatskom jeziku: Bernays Debatni klub 

(4) Naziv na engleskom jeziku je: Bernays Debate Society 

II. 

(1) Bernays Debatni klub ostvaruje svoju pravnu osobnost u okviru Studentskog zbora 

Bernaysa koji ju ostvaruje Statutom Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski 

menadžment i Zakona o studentskom predstavljanju. 

(2) Rad Bernays Debatnog kluba uređuje Pravilnik o radu Bernays Debatnog kluba kojeg 

donosi Studentski zbor Bernaysa na prijedlog članova ili voditelja Bernays Debatnog 

kluba. 
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III. 

(1) Bernays Debatni klub posjeduje službeni vizualni identitet te vizualno ravnopravno 

obilježava obje vertikale studija.  

(2) Vizualni idenitet Bernays Debatnog kluba izrađuje se u koordinaciji sa Studentskim 

zborom. 

IV.   

(1) Djelovanje Bernays Debatnog kluba koordinira voditelj Debatnog kluba, kojeg imenuje 

predsjednik Studentskog zbora u suglasnosti s članovima Studentskog zbora Bernaysa. 

(2) Voditelj Bernays Debatnog kluba brine o redovitom sastajanju članova, vođenju evidencije 

članova, koordinaciji tema i teza te drugih redovnih aktivnosti, o čemu podnosi izvještaj 

Studentskom zboru na kvartalnoj razini. 

V. 

Bernays Debatni klub, kako bi aktivno mogao početi s djelovanjem, treba imati najmanje 8 

aktivnih članova studenata, a u radu Debatnog kluba u službi mentora mogu pomagati i 

alumniji Bernaysa.  

VI. 

Tijekom djelovanja, Bernays Debatni klub surađivati će i organizirati razne edukacije s ciljem 

jačanja kompetencija debatanata, u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom i drugim 

organizacijama iz bliskih područja. 
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VII. 

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave na mrežnim stranicama Studentskog zbora 

Bernaysa.  

Predsjednik 
Ivan Biošić, bacc. rel. publ. 
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